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La senyora

Maite Peralta Jovell
Ha mort el dia 20 de desembre del 2021 als 52 anys.

(A.C.S.)

Els seus apenats: espòs, Joan; filles, Laia i Paula; pares, Mario i Fina (†); 
germans, Cristi, Sandra i Josep Maria (†); i familiars tots.

D.M.: Tanatori de Benavent de Segrià. Benavent de Segrià, 21 de desembre del 2021

Sentim que la vida continua
sense la millor mare, la millor parella,
la millor filla, la millor germana,
cunyada, tieta, amiga...

Nosaltres seguirem fent pinya i família,
com tu segur haguessis volgut,
amb el teu record ben present
per poder reprendre el camí.

T’ENYOREM. T’ESTIMEM

I quan la meva veu calli amb la mort, el meu 
cor et seguirà parlant d’amor.

Rabindranath Tagore

La comunitat educativa de l’EOI de Lleida 
expressa el seu condol per la mort de

Jacint Gassol Perramon 
Alumne de la nostra escola. Acompanyem en el sentiment els seus 

familiars i desitgem que sentin el nostre escalf en aquests 
moments difícils.  

El seu record roman viu entre nosaltres.

 Lleida, 21 de desembre del 2021

En record del nostre soci

Ramon Dalmau Jové
 

Els teus companys, socis i amics de la Penya El Sogall sempre et recordarem.

 Lleida, 21 de desembre del 2021

Irregularitats en el col·legi 
de graduats socials
Denúncia de dos vocals, un d’ells de Lleida, per les despeses d’un 
viatge a Cuba del degà i vicedegà || Aquests ho van negar ahir

TRIBUNALS POLÈMICA

❘ BARCELONA ❘ Dos vocals del Col-
legi de Graduats Socials de 
Barcelona van denunciar ahir 
un suposat viatge irregular a 
Cuba del degà, Carlos Berru-
ezo, i del vicedegà, Julio Ama-
dor, el 28 de febrer del 2019, 
amb les respectives parelles 
sentimentals, realitzat sense 
l’aprovació de la junta de go-
vern. Els vocals Josep Canal i 
la lleidatana Montse Cerque-
da van concretar que es tracta 
d’un viatge que els càrrecs van 
justificar amb la celebració a 
Cuba d’un congrés laborista 
sobre igualtat, que va suposar 
per al Col·legi un desemborsa-
ment de 12.680 euros per gai-
rebé una setmana d’hostalat-
ge. Ambdós van afegir que els 
membres del Col·legi que han 
tret a la llum les presumptes ir-
regularitats d’aquest viatge han 
patit “una clara discriminació i 
assetjament”. Cerqueda va la-
mentar que les despeses durant 
el viatge van ser “excessives i 
desmesurades” i va concretar 

que els quatre vols van sumar 
un total de 7.900 euros i que, 
a més, es van realitzar movi-
ments en efectiu. Però, segons 
Cerqueda i Canal, aquestes no 
van ser les úniques irregula-
ritats del Col·legi, ja que van 
posar de manifest altres supo-
sades males pràctiques en el 
sistema de votació de la junta 
de govern i van assegurar que 

porten impugnant els comptes 
del Col·legi des de l’any 2017 
en senyal de rebuig. Canal va 
afirmar que el Col·legi no es 
governa actualment “col·legia-
dament ni democràticament” i 
va criticar una absoluta falta de 
transparència, segons les seues 
paraules, amb la societat i els 
col·legiats. De fet, va lamen-
tar el cessament a sis càrrecs, 
en una “actuació no legal”, de 
forma que va exigir als tribu-
nals que donin nul·litat a totes 
les actes administratives apro-
vades des d’aleshores. Al seu 
torn, els dos vocals que han de-
nunciat aquestes irregularitats 
van rebre una querella crimi-
nal acusats d’injúries i calúm-
nies que, segons van afirmar, ja 
ha quedat arxivada. Berruezo 
va negar a través d’un comu-
nicat les acusacions de “falta 
absoluta de transparència” i 
va assegurar que que “en cap 
cas s’han destinat recursos del 
Col·legi a activitats privades 
dels seus membres”.

El degà Carlos Berruezo.

EFE

Mor un dels homes més longeus de la Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Un dels homes més longeus de la Seu d’Ur-
gell, Antoni Gasset, va morir dissabte passat als 106 anys. 
Va ser el membre de més edat de la Germandat de Sant 
Sebastià, a la qual va pertànyer fins a la seua mort, després 
de formar-ne part durant més de set dècades, ja que hi va 
ingressar el 1950. Nascut el 18 de maig del 1915, Gasset va 
ser homenatjat el 2017 per la mateixa germandat i una de les 
seues accions més conegudes a l’entitat va ser la recuperació 
de les caramelles, el 1986, una tradició que des d’aleshores 
se celebra cada any per Pasqua.

Exposició sobre el volcà de La Palma a Balaguer

❘ BALAGUER ❘ La sala d’exposicions de la Paeria de Balaguer 
acull des d’ahir i fins al 30 de gener l’exposició fotogràfica i 
audiovisual Magma: la doble cara. Un conjunt de fotografies 
que els fotoperiodistes Carles Rabadà, David Melero i Jordi 
Costa van fer durant el seu viatge al volcà de Cumbre Vieja 
de l’illa de La Palma que mostren la bellesa i la cruesa de 
l’erupció volcànica que va tenir en suspens l’illa durant tres 
mesos. També han creat un calendari amb les conseqüències 
i reaccions que va provocar el volcà i els beneficis del qual 
es destinaran a la protectora d’animals i plantes Benawara 
de Los Llanos de Aridane. I és que, segons els fotoperiodis-
tes, “els animals són els grans oblidats de les catàstrofes”. 
El calendari solidari es pot aconseguir a través del portal 
www.magma.cat.

Creen una app per compartir rutes de transport

❘ LLEIDA ❘ Una aplicació que permet compartir rutes de transport 
de tota mena de productes per reduir costos tant econòmics 
com mediambientals. Aquest és l’objectiu de l’aplicació mò-
bil que han dissenyat Ponent Coopera, la cooperativa Tres 
Cadires i la Xarxa Ecològica de Ponent, batejada com a Ru-
tesCompartides.cat. Aquesta aplicació s’estrenarà aquest 
dijous, serà totalment gratuïta i té per objectiu principal 
“que les rutes i les comandes es trobin” i reduir així els 
costos de transport.


